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GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ  

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 218 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số/TTr-SNN 
ngày/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Vũ Linhđược tiến hành hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước Triệu Thượng 1như sau: 

1. Tên hoạt động:  

Nạo vét, tăng dung tích trữ hồ chứa nước Triệu Thượng 1 kết hợp tận thu 

đất làm vật liệu san lấp. 

2. Phạm vi hoạt động:  

Vị trí nạo vét thuộc lòng hố Triệu Thượng 1, diện tích nạo vét là 19,82ha 

(khu A 15,10ha, khu B 4,72ha), cao trình nạo vét từ cao trình mực nước chết 

+10,4m đến cao trình mực nước dâng bình thường +15,60m, độ sâu nạo vét 

trung bình +1,7m. 

3. Thời gian hoạt động:03 năm kể từ ngày được cấp giấy phéptừ ngày 15 

tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2023). 

Điều 2.Công ty TNHH MTV Vũ Linhthực hiện các quyền và nghĩa vụ 

quy định tại Điều 31, Điều 32 củaNghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 218 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Hoàn 

thành các nội dung đã cam kết, và các nội dung khác theo quy định của pháp 

luật, đồng thờithông báo kế hoạch nạo vét đến Công ty TNHH MTV Quản lý, 

khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị trước khithực hiện việc nạo vét. 

Điều 3. Giao Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Quảng Trị thường xuyên kiểm tra, giám sátviệc thực hiện các hoạt động theo 

Giấy phép, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất và 
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an toàn công trình. Giám sát việc thực hiện hoàn thànhcác nội dung do Công ty 

TNHH MTV Vũ Linh đã cam kết trước khi thực hiện việc tập kết vật liệu.Xử lý 

các hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, 

báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh để xử lý kịp thời.  

Điều 4. Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT,Tài nguyên và Môi 

trường; Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình Thủy 

lợi Quảng Trị;Giám đốc Công ty TNHH MTV Vũ Linh; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Giấy phép này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ phận một cửa Sở NN và PTNT (5bản); 

- Chi cục Thủy lợi;  
- Lưu: VT, NN. 
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